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Persbericht: Rondweg De Hoven N345  

 
Milieueffectrapport met aanvulling nog niet  

helemaal volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft de aanvulling op het milieueffectrapport voor de Rond-

weg N345 De Hoven/Zutphen beoordeeld. Zij adviseert om voor besluitvorming te 

onderbouwen dat aantasting van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel is uit te 

sluiten.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Gelderland wil de doorstroming op de N345 en de leefbaarheid in De Ho-

ven verbeteren. Hiervoor wil zij een rondweg om De Hoven aanleggen. Om dit te kun-

nen uitvoeren moet een provinciaal inpassingsplan (PIP) worden opgesteld. Vooraf-

gaand hieraan worden de milieugevolgen van de weg onderzocht in een milieueffect-

rapport. 

 

Eerder oordeelde de Commissie dat er informatie in het milieueffectrapport ontbrak over 

de effecten van luchtverontreiniging op natuur. De provincie heeft de Commissie ge-

vraagd het rapport met de aanvulling opnieuw te toetsen. 

 

Het advies over de aanvulling 

De aanvulling gaat in op de maatregelen om de effecten van luchtverontreiniging  te 

beperken, zoals het niet meer gebruiken van landbouwgronden en het beëindigen van 

een veehouderij. Deze maatregelen hebben een positief effect op de omliggende na-

tuurgebieden Landgoederen Brummen en Uiterwaarden IJssel.  

Voor Landgoederen Brummen betekent dit dat de aanvulling voldoende informatie le-

vert. Voor Uiterwaarden IJssel is weliswaar meer informatie beschikbaar, maar aantas-

ting van natuur valt nog niet met zekerheid uit te sluiten.  

De Commissie adviseert daarom voor Uiterwaarden IJssel nader te onderbouwen dat 

de natuur niet wordt aangetast of aanvullende maatregelen uit te werken. Betrek deze 

informatie bij de besluitvorming over het plan.  
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